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MITOS E VIOLENCIAS
MACHISTAS
A violencia machista é un fenómeno histórico,
global e continuado que responde e é
consecuencia directa da desigualdade entre
mulleres e homes.
Os mitos sobre as violencias machistas son
crenzas moi estendidas socialmente sobre a
mesma, pero que, contrastados dende a
estatística e a investigación, non son certos e
carecen de fundamento. A pervivencia destes
mitos ten consecuencias negativas na sociedade,
pois moitos reforzan estereotipos e
aproximacións cara ás violencias machistas que
afectan directamente ás mulleres que as sofren,
ás leis que as combaten ou aos e ás profesionais
que traballan para erradicalas.
Nesta pequena publicación imos tratar de
desartellar algúns dos mitos máis estendidos e
que seguramente temos escoitado máis dunha
vez.
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"Moitas denuncias por violencia de xénero
son falsas"

Que poida denunciarse de xeito fraudulento
unha situación de violencia de xénero non
quere dicir que todas ou moitas denuncias
sexan falsas.
Segundo a Fiscalía Xeral do Estado, a
porcentaxe de procedementos nos que se
ditou sentenza condenatoria por denuncia
falsa dende 2009 é de 0,007%.
O mito da denuncia falsa é interesado e pode
provocar nas mulleres temor ou incerteza á
hora de denunciar por pensar que non van ser
escoitadas ou que non van ter credibilidade.
Só o 21,7% das mulleres que sufriron
algún tipo de violencia denunciaron. O
verdadeiro problema non reside nas
denuncias falsas, senón nos moitos casos de
violencia que non se chegan a denunciar.
Fonte: Delegación do Goberno contra a Violencia contra a Muller (2020).
Macroenquisa de Violencia contra a Muller. CGPJ.
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"Os homes que maltratan son violentos
por natureza"

A violencia cara ás
mulleres é un
comportamento
aprendido.
Os maltratadores non se
mostran violentos con
outras persoas, e poden
mostrar un alto nivel de
competencia social.
É necesario re-pensar
cales foron ou son os
estereotipos, normas e
roles de xénero que
conduciron a asumir
como "natural"
comportamentos e
actitudes violentas, que
son, en realidade,
construtos sociais e
condutas aprendidas.

3

"Se unha muller é maltratada ten parte de culpa
por seguir convivindo con ese home”

Existen múltiples razóns polas que unha
muller continúa convivindo co seu agresor.
Entre elas:
A vinculación afectiva co agresor (cre que
a súa parella aínda a quere, ela quéreo e
non quere facerlle dano).
A dependencia emocional.
A non percepción dos malos tratos.
A confianza nas promesas de cambio.
A inseguridade e baixa autoestima (cre que
ela é responsable dos malos tratos e que, se
se porta “ben”, él non a maltratará).
A preocupación polo benestar emocional e
material das fillas e fillos (cre que sufrirán
emocional e económicamente se ela se
separase).
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O 21’3% das mulleres que denunciaron a
violencia das súas parellas retiraron a denuncia
por diferentes causas, como o medo (24’7%),
“es/era o pai dos meus fillos/as” (21’9%),
“prometeume que non ía suceder máis” (19%),
“sentía pena pola súa parella (19%) ou
“separáronse” (18%).

Fonte: Delegación do Goberno contra a Violencia contra a Muller (2020).
Macroenquisa de Violencia contra a Muller.
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“Os homes que maltratan fano porque están
tolos ou porque perden o control, a razón
ou os sentidos”
As agresións non son consecuencia dunha
explosión de ira incontrolable ou do abuso de
psicofármacos, alcol ou drogas (que aínda que
é frecuente e son substancias desinhibidoras,
non eximen de responsabilidade).
En xeral as agresións responden a un
obxectivo: descargar a tensión, recuperar a
sensación de poder e autoridade ou o
sentimento de dominio sobre a outra persoa e
manter o control.
Só un 5% dos homes que maltratan as súas
parellas presentan graves trastornos
psicopatolóxicos.
Fonte: Delegación do Goberno contra a Violencia contra a Muller (2020).
Macroenquisa de Violencia contra a Muller.
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“Un home pode maltratar a súa muller,
pero á vez pode ser un bo pai”
Ser testemuñas de violencia de xénero ten
consecuencias graves sobre o benestar
emocional e a personalidade das nenas e dos
nenos. Aprenden que a violencia é un medio
lexítimo para solucionar os conflitos. A opción
máis responsable cara ao benestar das nenas e
nenos é afastalos desa situación.
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“A maior parte dos violadores son descoñecidos e
soen facelo en lugares abertos, escuros e
afastados.”

A porcentaxe de mulleres que foron violadas
por un descoñecido é tan só dun 18’8%, e
apenas un 8% das mulleres denuncian este
tipo de agresións sexuais. As mulleres que non
chegan a formular a denuncia, din que é
porque isto ocorreu cando foron nenas (35’4%)
ou porque tivo pouca importancia (30,5%).
Neste eixo, case o 50% dos delitos de
natureza sexual son perpetrados por amigos
ou coñecidos, onde é relevante ter en conta a
relación existente coa vítima. Ademáis, o 44’2%
das mulleres que sufriron violencia sexual fóra
da parella din que a violencia sexual tivo
lugar nunha casa (a da propia muller, a do
agresor ou a doutra persoa).
Fonte: Delegación do Goberno contra a Violencia contra a Muller (2020).
Macroenquisa de Violencia contra a Muller.
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"As violacións dentro da parella non existen”
Fronte á crenza de que dentro da parella non hai
cabida á violencia sexual porque as relacións
presupóñense consentidas, o 14,2% das
mulleres confirmaron sufrir algún tipo de
violencia sexual dentro da súa relación. Delas,
o 10% afirman que esta violencia tivo lugar só
unha vez, fronte ao 86,2% que din que sucedeu
en máis dunha ocasión.

Fonte: Delegación do Goberno contra a Violencia contra a Muller (2020).
Macroenquisa de Violencia contra a Muller.
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“En España a maior parte das agresións machistas
son entre a poboación inmigrante"
É certo que existe unha maior vulnerabilidade
das mulleres inmigrantes ante a violencia de
xénero por múltiples factores (falta de redes e
apoios familiares ou sociais, o idioma, barreiras
legais ou económicas, etc.) pero o número de
mulleres nacionais vítimas de violencia de
xénero non descendeu de xeito significativo
nos últimos 10 anos e o número de mulleres
inmigrantes vítimas de violencia de xénero foi
incrementándose en proporción ao incremento
da poboación inmigrante total en España.
Segundo a estatística de vítimas mortais,
entre 2003 e 2019 o 65'5% das vítimas eran
nadas en España e o 60'7% dos seus
agresores tamén o eran.
Fonte: Consello Xeral do Poder Xudicial (2020). Informe sobre vítimas
mortais da violencia de xénero e doméstica no ámbito da parella ou
exparella.
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"Os homes que abusan das súas parellas,
tamén foron maltratados na súa infancia"
Non todos os homes que maltratan ás súas
parellas foron testemuñas de violencia ou foron
tamén maltratados na súa infancia, así como
non todos os homes que foron testemuñas de
violencia ou foron maltratados na súa infancia,
maltratan ás súas parellas.
Non se pode establecer unha relación causal
entre pasado de violencia e violencia actual,
aínda que a experiencia de crecer presenciando
violencia no entorno familiar sexa un factor de
risco.
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CIM A Laracha

Centro de Información ás Mulleres
Información, atención psicolóxica e asesoramento xurídico
Atención específica a vítimas de violencia de xénero
Información sobre recursos

HORARIO DE ATENCIÓN:
Mañás: Luns a venres de 8:30 a 15:30.
Tardes: Xoves de 16:30 a 20:30.

Edificio administrativo.
Avda. Fisterra, 60. 15145 A Laracha.
Teléfono: 981 612 811
Correo: cim@alaracha.es

